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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ پیتا یفقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائ شتریوضوح ب ی]برا

 

 دیگربان ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲اسفند  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 محمد تقی مصباح یزدی:

 استاسالم برابری بهائیان و مسلمان خالف 

قانون »و « خالف اسالم»محمد تقی مصباح یزدی حقوق شهروندی به معنای برابری بهائیان و یهودیان با مسلمان را 

 اعالم کرد.« اساسی

بهمن ماه با گروهی از طالب داشته و متن سخنان این دیدار روز  ۲۸این مطلب را در دیداری که  آقای مصباح یزدی

 ششم اسفند در سایت شخصی وی منتشر شده، اعالم کرده است.

 «حقوق بشر غربی و حقوق شهروندی به معنای برابری مسلمان و بهائی، ربطی به اسالم ندارد.»وی گفته 

اسالم و قانون اساسی و حرکت  باروححقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده »وی افزوده 

اسالم، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی »مصباح یزدی اضافه کرده که  «امام خمینی، کامالً مخالف است.

 «در همه حقوق نیست. هاآنبه معنای تساوی  ، اما اینگیردیمحقوقی را برای یهودی هم در نظر  هرچند، داندینم

ای بیایند و حقوق شهروندی مطرح کرده و خواستار تساوی همگان از اینکه عده»این عضو مجلس خبرگان گفته 

محمد تقی مصباح یزدی به  این مسئله بازگشت به گذشته است و پذیرفتنی نیست.« بهائی و یهودی و مسلمان شوند

 .اندخوانده« درس»بریتانیا  یهادانشگاهکه در  کنندیمکسانی این مسئله را طرح و پیگیری طور غیر مستقیم گفته 

منظور مصباح  رسدیمبریتانیا است و به نظر  یهادانشگاهیکی از  آموختهدانشایران  جمهورییسرئحسن روحانی، 

 یزدی از این سخنان روحانی و گروهی از اعضای دولت یازدهم باشند.

در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه در زمان پهلوی اشاره کرده و با « امام خمینی»رئیس مؤسسه 

 به دولت روحانی هشدارهای قابل تأملی داده است. ۵۷استفاده از وقایع سالهای قبل از 

علیه اسالم بوده و اگر رفتار یک دولت به جایی رسید که به تشخیص صاحبان بصیرت، این رفتار قیام »وی گفته 

جایز نیست و با تمام وجود باید  اییهتقنشان دهنده آن بود که دولت در صدد تضعیف دین است، در این صورت هیچ 

 «مبارزه کرد.

دین  از ترمقدسامری »مصباح یزدی تأکید کرد اگر صدها هزار نفر نیز در راه کشته شوند، اشکالی ندارد چرا که 

 «وجود ندارد.

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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